
Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el proper
dia  25 d'abril  de 2017 a les 17:00 i,  en segona convocatòria,  el mateix dia mitja hora més tard, de
conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el
següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).-  Dictamen relatiu  a  adjudicar  el  contracte  d'atorgament  de  llicència  d'ús  privatiu  per  a  l'ocupació
d'espai amb màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació
tipus snacks en diverses dependències municipals a l'empresa AUTOMATICS COSTA, SL.

4).- Proposta relativa a sol·licitar subvenció pel projecte "Elaboració d'instruments de descripció de la
Col·lecció de Pergamins de l'AMGr", dins de la convocatòria de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
(OSIC), del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, resolució CLT/604/2017, de 23 de
març.

5).-  Proposta relativa a sol·licitar  subvenció pel projecte "creació d'una taula d'equivalències  entre el
quadre de classificació de l'Ajuntament de Granollers i el Quadre de Classificació per a la Documentació
Municipal (QdCM)", dins de la convocatòria de l'Oficina de Suport  a la  Iniciativa Cultural (OSIC), del
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, resolució CLT/604/2017, de 23 de març.

6).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament
de recursos tècnics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019", per a l'accés telemàtic als indicadors soiodemogràfics "Qlik View".

7).- Dictamen relatiu a sol·licitar subvenció pel projecte WAS IS, dins de la convocatòria de la Comissió
Europea del programa Interreg Med.

8).- Dictamen relatiu a sol·licitar subvenció pel projecte Sport for Women in Urban Places (SW-UP), dins
de la convocatòria de la Comissió Europea del programa Erasmus+Sport.

9).- Proposta relativa a encarregar la gestió a l'empresa municipal Roca Umbert-Fàbrica de les Arts S.L.
de la  gravació,  edició  i  difusió per  internet  de la  primera sessió del  Fòrum de la Nova Governança
Municipal en el marc de ciutats educadores

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA



10).- Proposta relativa a aprovar les Bases reguladores del procés selectiu 7/2017 per la provisió, per
concurs oposició lliure, de 3 places d'auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2, de la plantilla de
personal funcionari i constitució d'una borsa de treball. 

11).- Dictamen relatiu a reconèixer la compatibilitat en activitats privades al senyor XAVIER SÁNCHEZ
CASTELLANA.

12).- Dictamen relatiu a reconèixer la  compatibilitat en activitats privades al senyor ANTONIO LÓPEZ
RAMÍREZ.

13).-  Proposta  relativa  a  aprovar  la  justificació  de  la  subvenció  atorgada  a  ELECTRO  PLA
GRANOLLERS, SA, per un import de 4.350,53 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones
menors de 30 anys.

14).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 55.890,49 € atorgada per la Diputació de Barcelona,
per al cofinançament de les accions “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” (núm.
expedient 2017/899 i codi XGL 17/Y/233157) i “Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica
Xaloc” (núm. expedient 2017/900 i codi XGL 17/Y/233599), en el marc del Catàleg de serveis de l'any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

15).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 688.964,14 € atorgada per part de la Diputació de
Barcelona, mitjançant procediment de concessió directa, per a la realització d'accions en el marc del
Programa complementari de foment de l'ocupació local, durant els exercicis 2017 i 2018, en el si del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2017/0001884 i Codi XGL 17/X/234018).

16).- Proposta relativa a aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les
subvencions  atorgades  per  part  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  al  cofinançament  de  les  accions
"Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals" (exp. 2016/776 i codi XGL 16/Y/215796) i
"Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc" (exp. 2016/777 i codi XGL 16/Y/215872),
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

17).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany de l’Addenda relativa a l'aportació econòmica de la Diputació
de Barcelona per a l'exercici 2017 en el marc del Conveni subscrit amb l'Ajuntament per al funcionament
d'un Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).

18).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual del servei de neteja i conservació dels espais
verds, llacs  i  fonts ornamentals i  àrees  i  instal·lacions de jocs del  terme municipal  de Granollers a
l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN,SA.

19).- Dictamen relatiu a prorrogar el contracte de serveis de neteja i adequació del parc del Puig de les
Forques i del Cementiri municipal de Granollers des de l'1 de maig de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

20).- Dictamen relatiu a aprovar l'acceptació de l'increment de l'ajut econòmic concedit per la Diputació de
Barcelona en el marc del Programa complementari de finançament de les llars d'infants municipals per al
curs 2015-2016.

21).-  Dictamen  relatiu  a  aprovar  les  justificacions  atorgades  a  entitats  culturals,  en  el  marc  de  la
convocatòria del Servei de Cultura, per a la concessió de subvencions per a l'any 2015.

22).-  Dictamen relatiu  a  aprovar  l'acceptació  del  fons  de  prestació  'Activitats  culturals  de  les  festes
majors', concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla
'Xarxa de Governs Locals 2016-2019.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

23).- Dictamen relatiu a a prorrogar el contracte de serveis per a la intervenció educativa a la xarxa de
Centres Oberts de Granollers formalitzat amb l'empresa DOBLE VIA, SCCL.

24).- Dictamen relatiu a modificar i prorrogar el contracte de serveis de menjador a domicili formalitzat
amb l'empresa GUSTAURIA, SCCL (ara TALLER AURIA, SCCL).

25).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 22 de
novembre de 2016 d'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació Apadis, per al Projecte de
Centre de Tarda, per a l'any 2016.

26).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de benestar
social" consistent en la modalitat de fons de prestació, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc
del Catàleg de concertació de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

27).- Dictamen relatiu a aprovar la programació d'activitats socioculturals de la Xarxa de Centres Cívics
per al període juny - juliol 2017.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 21 d'abril de 2017
L'ALCALDE


